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Programma
INLEIDING 

Josquin Des Prez 
Tu Lumen, tu splendor Patris 
Tu solus qui facis mirabilia 
Huc me sydereo descendere jussit Olympo (voor vijf stemmen) 
Usquequo, Domine, oblivisceris me 

Missa L’Homme Armé sexti toni 
Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus & Benedictus
Agnus Dei



Inleiding
Als emblematische fguur van zijn tijd, trok Josquin des Prez vanuit het noorden naar 
Italië. Eerst ingezet als koorzanger aan de kathedraal van Milaan, komt hij dertig jaar 
in dienst te staan van de familie Sforza. Na een kortstondig verblijf in Rome, een 
passage in Frankrijk bij Lodewijk XII en een benoeming als maestro di capella aan 
het hof van Ferrara keert hij terug naar zijn geboortestreek te Condé-sur-l’Escaut. 
Josquin werd beschouwd als de grootste componist aller tijden, volgens zijn 
tijdsgenoten zelfs ‘Vader der Musici’. Maarten Luther schreef: “Hij is de meester der 
tonen. Zij moeten doen wat hij wil, terwijl andere componisten moeten doen wat de 
tonen willen.” Het aantal motetten in het oeuvre van Josquin is opmerkelijk groot en 
als compositievorm geeft het motet heel wat ruimte voor experiment. De diversiteit 
is overweldigend met soms homofone texturen zoals Tu solus qui facis mirabilia en 
soms doorgeïmiteerde motetten waarbij de motieven door middel van canons en 
andere imitatie-technieken over alle stemmen worden verdeeld.

Doorheen een reeks motetten van Josquin roept Vox Luminis het licht op: Tu lumen, 
tu splendor Patris en diens wonderen Tu solus qui facis mirabilia. De weeklacht Huc 
me sydereo / Plagent eum loopt uit op een smeekbede «Illúmina óculos méos » in 
de laatste Usquequo, Domine, oblivisceris me -alvorens de mis wordt ingezet.

Aan de basis is l’Homme armé een populaire melodie uit Napels die voor het eerst 
opduikt in een Frans lied geschreven door Robert Morton, een Engelse muzikant 
behorende tot de kapel van Bourgondië. De melodie wordt als cantus frmus 
aangewend door een dertigtal grote componisten waaronder Dufay, Ockeghem, 
Obrecht, Morales en Palestrina. De meeste hebben l’Homme armé in mineur 
opgevat, maar Josquin des Prez verschaft twee versies van de Missa l’Homme Armé 
in majeur. In deze mis wordt het thematisch materiaal niet aan de tenor maar aan 
alle zangpartijen toevertrouwd. Sexti toni duidt op de modus: de melodie eindigt 
niet op de verwachte sol, maar op fa. Het deuntje van l’Homme armé krijgt steeds 
nieuwe allures, nieuwe ritmes en nieuwe arrangementen. Soms in zijn geheel en 
soms ten dele. De compositie zit vol ingenieuze ingrijpen op technisch vlak, maar 
klinkt allesbehalve geconstrueerd -alsof elk afzonderlijk stuk ademt.

Een lijfspreuk, wellicht eigen aan de leermeester;
Strikte procedés met zin voor vrijheid!

Isaline Claeys





Tu Lumen, tu 
splendor Patris 
Tu lumen, tu splendor patris,
Tu spes perennis omnium :
Intende quas fundunt preces
Tui per orbem famuli.

Jij, het licht, de glorie van de Vader,
de eeuwige hoop voor allen :
Verhoor de gebeden die jouw dienaars
over de hele wereld uitstorten. 

Teksten

Tu solus qui facis 
mirabalia
Tu solus qui facis mirabilia,  
Tu solus Creator, 
qui creasti nos,
Tu solus Redemptor, 
qui redemisti nos
sanguine tuo pretiosissimo.  

Ad te solum confugimus,
in te solum confidimus
nec alium adoramus,
Jesu Christe.  

Ad te preces effundimus
exaudi quod supplicamus,
et concede quod petimus,
Rex benigne.  

D’ung aultre amer,
Nobis esset fallacia:
Magna esset stultitia
et peccatum.  

Audi nostra suspiria,
Replenos tua gratia,
O rex regum,
Ut ad tua servitia
Sistamus cum laetitia
in aeternum. 

U alleen verricht wonderen,
U alleen bent de Schepper 
die ons gemaakt heeft. 
U alleen bent de Verlosser
die ons verlost heeft
met Uw kostbare bloed. 

Enkel tot U nemen wij onze toevlucht,
enkel op U vertrouwen wij,
tot geen ander bidden wij,
Jezus Christus. 

Tot U storten wij onze gebeden uit,
verhoor ons smeken,
en schenk ons wat wij vragen,
welwillende Koning.

Een ander lief te hebben
zou voor ons dwaling zijn
Een ander lief te hebben
zou grote dwaasheid en zonde zijn. 

Hoor onze zuchten,
vervul ons van Uw genade,
o Koning der Koningen,
dat wij maar vol vreugde
U mogen blijven dienen,
tot in de eeuwigheid.



Huc me sydereo 
descendere jussit 
Olympo
Huc me sydereo descendere jussit Olympo
hic me crudeli vulnere fixit amor.
Langueo nec quisquam nostro succurrit amori
quem nequeunt dure frangere jura crucis.

Ik daalde hier neer van de sterrenbezaaide Olympus,
getroffen door een wrede wond, op bevel van de Liefde.
Ik bezwijk, maar niemand schiet onze Liefde te hulp,
die de geboden van ‘t harde kruis niet kunnen breken.

Pungentem capiti Dominum gestare coronam
fortis amor docuit verbera tanta pati.
Felle sitim magni regis satiavit amaro
pectus ut hauriret lancea fecit amor.

Enkel de Liefde kon op mij de overwinning behalen,
hij, hij doorboorde mijn handen en voeten met spijkers.
En dus, als je ‘t mij met tekens van dank wil vergoeden :
kies dan vóór alles de Liefde: alleen dat volstaat mij. 

De me solus amor potuit perferre triumphum
ille pedes clavis fixit et ille manus.
Si cupis ergo animi mihi signa rependere grati
dilige pro tantis sat mihi solus amor. 

Sterke Liefde liet de Heer een doornenkroon dragen,
leerde hem hevige geselingen te weerstaan. 
Liefde doorboorde zijn borst met een lans,
leste de dorst van die grote Koning met bittere gal.

Tenor: Plangent eum quasi unigenitum quia 
innocens Dominus occisus est.

Tenor : zij bewenen hem als eniggeboren zoon, omdat 
de onschuldige Heer is gedood. 



Usquequo, Domine, 
oblivisceris me
Usquequo, Dómine? Oblivísceris me in fínem?
Usquequo avértis fáciem túam a me?
Quámdiu pónam consília in ánima méa,
Dolórem in córde méo per díem?
Usquequo exaltábitur inimícus méus súper me?
Réspice, et exáudi me, Dómine Déus veritátis.

Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten,
hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat?
Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen,
en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag?
Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand?
Zie mij, antwoord mij, Heer, mijn God!

Illúmina óculos méos,
ne únquam obdórmiam in mórte;
Nequándo dícat inimícus méus:
Praeválui advérsus éum.
Qui tríbulant me exsultábunt si mótus fúero;

Ego áutem in misericórdia túa sperávi.
Exsultábit cor méum in salutári túo.
Cantábo Dómino qui bóna tríbuit míhi;
Et psállam nómini Dómini altíssimi.
Usquequo, Dómine? Oblivísceris me in fínem?

Verlicht mijn ogen,
dat ik niet in doodsslaap wegzink.
laat mijn vijand niet roepen: 
‘Ik heb hem verslagen,’
mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk. 

Ik vertrouw op uw liefde:
mijn hart zal juichen omdat u redding brengt,
ik zal zingen voor de Heer, hij heeft mij geholpen,
ik zal de cither spelen, in naam van de Heer.
Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten?

(Psalm 13, NBV)



Heer, ontferm over ons
Christus, ontferm over ons
Heer, ontferm over ons

Eer aan God in den hoge
en vrede op aarde aan de mensen 
die Hij liefheeft.
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U
dank voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning, 
God almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons;
Gij die wegneemt de zonden der wereld, 
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, 
ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige. 
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus.
Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van 
God de Vader.
Amen.

Missa L’Homme Armé 
sexti toni  

Kyrie
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

Gloria
Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus Te. Benedicimus Te.
Adoramus Te. Glorificamus Te.
Gratias agimus Tibi propter magnam 
gloriam tuam.

Domine Deus Rex caelestis, 
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Iesu Christe.
Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, 
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, 
miserere nobis.
Quoniam Tu solus Sanctus. 
Tu solus Dominus.
Tu solus altissimus, Iesu Christe.
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris.
Amen



Credo
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, 
visibilium omnium et invisibilium.

Et in unum Dominum Iesum Christum, 
Filium Dei unigenitum,
et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, Lumen de Lumine, 
Deum verum de Deo vero,
genitum non factum, consubstantialem Patri;  
per quem omnia facta sunt.

Qui propter nos homines et propter nostram 
salutem descendit de caelis.
Et incarnatus est 
de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, 
et homo factus est.

Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, 
passus et sepultus est,
et resurrexit tertia die, 
secundum Scripturas,
et ascendit in caelum, 
sedet ad dexteram Patris.

Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos 
et mortuos, 
cuius regni non erit finis.

Et in Spiritum Sanctum, 
Dominum et vivificantem, 
qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio 
simul adoratur et conglorificatur: 
qui locutus est per prophetas.

Et (in) unam, sanctam, catholicam et  
apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem 
peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi saeculi.
Amen.

Ik geloof in één God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.

En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
vóór alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, Licht uit Licht, ware God uit 
de ware God. Geboren, niet geschapen,
één in wezen met de Vader,
en dóór Wie alles geschapen is.

Hij is voor ons, mensen, en omwille van 
ons heil uit de hemel neergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen
door de heilige Geest uit de Maagd Maria,
en is mens geworden.

Hij werd voor ons gekruisigd,
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus
en is begraven. Hij is verrezen op de 
derde dag, volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel :
zit aan de rechterhand van de Vader.

Hij zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen levenden en doden.
En aan zijn Rijk komt geen einde.

Ik geloof in de heilige Geest,
die Heer is en het leven geeft;
die voortkomt uit de Vader en de Zoon;
die met de Vader en de Zoon
te zamen wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.

Ik geloof in de éne, heilige, katholieke 
en apostolische kerk.
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de 
zonden.
Ik verwacht de opstanding van de doden.
en het leven van het komend Rijk. 
Amen.



Sanctus & Benedictus
Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth;
Pleni sunt cæli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus, qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Agnus Dei
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.

Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.

Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi
dona nobis pacem.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren.
Hosanna in den hoge.

Lam Gods,
dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Lam Gods,
dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Lam Gods,
dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de Vrede.

met dank aan Marjolein Van Zuylen voor de vertalingen van Tu Lumen, tu splendor Patris 
Tu solus qui facis mirabilia & Huc me sydereo descendere jussit Olympo.



Biografieën
Vox Luminis

15 jaar geleden heeft Vox Luminis het licht gezien; vandaag wordt het en-
semble beschouwd als een waar lichtpunt in de wereld van Oude Muziek! 
De stichtende impuls kwam van Lionel Meunier, bas en fundament van Vox 
Luminis. Het licht reiken via muziek —zo klinkt het ultieme doel. Na de Gra-
mophone Award Recording of the Year in 2012 is Vox Luminis exponentieel 
beginnen groeien. Het ensemble geeft jaarlijks gemiddeld twee platen uit 
en telt meer dan 60 concerten per jaar op de Belgische en internationale 
scène. 

De omvang van de groep solisten varieert naargelang het repertoire. De 
kern, gevormd in het Koninklijk Conservatorium van Den Haag, wordt aan-
gevuld met een continuo, bijkomende muzikanten of een volledig orkest. 
Vox Luminis is voornamelijk toegespitst op het Engels, Italiaans en Duits 
repertoire uit de 16de-18de eeuw. Het meest bijzondere kenmerk van het 
ensemble is de samenhang van stemkleuren, versterkt door de persoonlijk-
heid en de individuele kwaliteit van de zangers. 

Vox Luminis heeft intussen veertien opnames gerealiseerd onder de labels 
Ricercar, Alpha Classics, Ramée en Musique en Wallonie. Vox Luminis wordt 
door de internationale pers alom gelauwerd met een hele reeks prijzen. 
Twee prijzen vallen bijzonder op in het jaar 2018: enerzijds worden ze aan-
geduid als “ensemble van het jaar” door KLARA. En voor de plaat rond 
Luther en de muziek van de Reformatie krijgt Vox Luminis de fameuze BBC 
Music Magazine AWARD 2018 met de titel “choral award winner”. In 2019 
krijgen ze een Gramophone Music Award in de categorie “CHORAL” voor 
de cd van Buxtehude: Abendmusiken ! De laatste twee platen werden uit-
gegeven bij Alpha én Ricercar: Orphée aux enfers van Charpentier en Kan-
taten van de Bach-familie. 

Vox Luminis krijgt steun van de Fédération Wallonie-Bruxelles, de stad Na-
men, “Namur Confluent Culture” en is erkend voor de tournees “Arts et 
Vie”.



Lionel Meunier

Lionel Meunier geniet tegenwoordig internationale bekendheid als dirigent 
en artistiek leider van het ensemble Vox Luminis, dat hij oprichtte in 2004.
Doordrongen van muziek sedert zijn prille jeugd begint Meunier zijn oplei-
ding in Clamecy, zijn geboortestad in Frankrijk. Hij studeert er notenleer, 
blokfluit en trompet en vervolgt zijn studies aan het IMEP (Institut Supérieur 
de Musique et de Pédagogie) in het Belgische Namen en zang aan het Ko-
ninklijk Conservatorium in Den Haag. 

In 2013 ontvangt Lionel Meunier de onderscheiding« Namurois de l’Année 
» in het domein van cultuur. Vanwege zijn parcours wordt Meunier de laat-
ste jaren frequent aangezocht door diverse Europese ensembles, zowel als 
coach, dirigent en artistiek leider. In 2018, krijgt hij een belangrijke opdracht 
van het Théâtre National de Bretagne in Rennes ; Promotion X, een bege-
leidingsprogramma verspreid over verschillende jaren binnen de toneelop-
leiding.



Abdij van Tongerlo

Op verzoek van heer Giselbert vestigen omstreeks 1130 enkele norbertijnen 
uit Antwerpen zich op zijn landgoed in Tongerlo. Naast haar landbouwacti-
viteiten en actieve armenzorg, ontwikkelt de abdij een uitgebreid mecenaat 
op de fronten van kunst, cultuur en wetenschap. Sinds 1545 is de abdij in 
het bezit van een kostbaar doek: de meest getrouwe en mooiste replica 
van het Laatste Avondmaal, dat Leonardo da Vinci schilderde in de eetzaal 
van het klooster Santa Maria delle Grazie te Milaan. Omdat het originele 
fresco in de loop der tijden zó geleden heeft, dat er van de oorspronke-
lijke schoonheid niet veel meer overblijft, is dit ‘Laatste Avondmaal’ des te 
waardevoller geworden. In 1796 wordt de abdij door de Franse Revolutie 
opgeheven en moet de kloostergemeenschap noodgedwongen in balling-
schap. De abdijgoederen worden verkocht. Omstreeks 1840 hernemen een 
zes-tal jonge medebroeders het religieuze leven in de vernielde abdij van 
Tongerlo.  In 1929 vernielt een hevige brand het merendeel van de gebou-
wen. De jongste broeders vinden een onderkomen in de abdij van Leffe en 
helpen met de heroprichting van deze Waalse norbertijnenabdij. Van 1995 
tot 1999 werd de abdijkerk grondig gerestaureerd en mocht ze weer schit-
teren in haar oorspronkelijke neo-gotische toestand. Sinds 2003 wordt het 
beeld van het Kind Jezus van Praag in de abdijkerk vereerd en sinds 2015 
van een eigen stemmige kapel verzien met mooie glasramen.



Klara. Blijf verwonderd.

EXPERIMENT/BEELDENDE
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 
KLASSIEKE MUZIEK/POËZIE/
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 
KLASSIEKE MUZIEK/POËZIE/
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 

DESIGN/FOTOGRAFIE/DANS/
OUDE MUZIEK/LITERATUUR/
OPERA/ARCHITECTUUR/A
FILOSOFIE/FILMMUZIEK/I
GESCHIEDENIS/ERFGOED/GRA
HEDENDAAGSE MUZIEK/FESTI
 POLITIEK/ECONOMIE/WORLD

PERFORMANCE/SOCIOLOGIE/   
      CHANSONS/  SOUNDSCAPE



Ontdek AMUZ

Kammenstraat 81,  
Antwerpen 
www.amuz.be 

AMUZ, dat is muziek in een historisch kader. De historische uitvoeringspraktijk 
doet klassieke muziek sprankelen in AMUZ tijdens een verrassende reeks 
seizoensconcerten en het zomerfestival Laus Polyphoniae.

Ontdek onze concerten
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COLOFON

ALGEMENE COÖRDINATIE 

EN ORGANISATIE

Festival van Vlaanderen Kempen vzw 
met dank aan sponsor IOK 
en mediasponsor Klara

ORGANISATIE

Dr. Jelle Dierickx
directeur
Michaela Defever
marketing & PR
Sara Seddouk
productie & zakelijk medewerker

RAAD VAN BESTUUR

Marc De Geyter
voorzitter 
Kris Vreys
ondervoorzitter 
Ludo Kools
secretaris 
Greet De Clerck 
Liana Davtyan 
François Mylle 
Annemarie Peeters 
Jerry Aerts 
Bart Van Reyn 
Annick Schramme 
Björn Siffer

SAMENSTELLING EN REDACTIE

Jelle Dierickx
Michaela Defever
Sara Seddouk

ONTWERP EN CAMPAGNEBEELDEN

www.emilielauwers.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Jelle Dierickx
Festival van Vlaanderen Mechelen/Kempen vzw
Onder-den-Toren 12
2800 Mechelen

EUROPEAN FESTIVAL ASSOCIATION

Het Festival van Vlaanderen Mechelen maakt deel 
uit van de koepel Festival van Vlaanderen en is 
lid van de European Festival Association en de 
International Society for Contemporary Music.

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

CONTACT

Festival van Vlaanderen 
Kempen vzw
Onder-den-Toren 12, 2800 Mechelen
T +32 (0)15 20 49 82
kempen@festival.be

www.musica-divina.be



SUBSIDIENTEN

MET DE STEUN VAN

De steden Geel, Hoogstraten, Lier, Herentals en Turnhout
en de gemeenten Mol, Westerlo, Heist-op-den-Berg en Scherpenheuvel-Zichem,
de abdijen van Postel, Averbode en Tongerlo, en de kerkfabrieken 
en de toerismediensten van de betrokken steden en gemeenten. 

POESIA DIVINA

SPONSORS

PARTNERS




